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مؤسسه  بانک و  دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک هت اطالع ج

 .اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با سالم؛

احتراماً، پيرو سؤاالت مکرر مطروحه از سوي شبکه بانکي کشور در رابطه بـا الـزام ارائـه گـواهي                    

، موضوع بخـشنامه شـماره   “الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي ” ٨بازرسي مذکور در ماده 

 :رسد وسيله موارد زير به اطالع مي ن، بدي١/١١/١٣٩٠ مورخ ٢٦٠٨١٨/٩٠

ارائه گواهي بازرسي کاال  ؛ مقررات يادشده ذکر گرديده است٨گونه که در فراز پاياني ماده  همان .١

از جمله حداقل مدارک الزم بوده و حذف آن از شرايط اعتبار خالف نـص   به هنگام معامله اسناد،     

 باشد؛ صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار مي

هـاي   هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرسـت شـرکت        شرکتازرسي کاال توسط    گواهي ب  .٢

) فروشـنده (ذينفع اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي  صادر و  بازرسي مجاز بانک مرکزي قرار دارند،

 بـه  ، و سند حمل  تجاري به همراه ساير مدارک مورد نياز از جمله سياهه        را  اين سند   موظف است   

پرداخـت وجـه اعتبـار      . نمايـد  ارائه   شده  تعيين/کننده   گشايش  غيربانکي مؤسسه اعتباري /بانک

 مطـابق بـا شـرايط اعتبـار     اشـاره و  صرفاً در قبال ارائه مـدارک مـورد   اسنادي داخلي ـ ريالي، 

 .باشد پذير مي امکان

ذينفـع  ارائه گواهي بازرسي کـاال توسـط        با عنايت به اين مهم که هدف اصلي از الزامي نمودن             .٣

ــار  ــالي    اعتب ــي ـ ري ــنادي داخل ــنده(اس ــک )فروش ــه بان ــاري  / ب ــسه اعتب ــانکي مؤس غيرب

هاي مـذکور در      ، حصول اطمينان از فروش کاال با مشخصات و ويژگي         شده  تعيين/کننده  گشايش

باشد، لذا عبارت پاياني تبـصره ذيـل           مي  و شرايط اعتبار   فاکتور يا قرارداد فروش کاال     متن پيش 

بـه  لزوماً   “.م بازرسي کاال بايد ناظر بر فرآيند تحويل کاال به خريدار باشد           انجا”که     مبني بر اين   ٨ماده  

عبـارت  . باشـد   در مقصد حمل نمـي  اسنادي داخلي ـ ريالي معناي بازرسي کاالي موضوع اعتبار

 ٣٠٢٩٥٠/٩٠  

 ١٤/١٢/١٣٩٠  
 ندارد 



 

٢ 

 

انتقال ريسک و مسئوليت کاال حسب شرايط يادشده به مفهوم انجام عمل بازرسي کاال در زمان       

بنابراين . باشد   مي )خريدار( اعتبار   به متقاضي  )فروشنده (ذينفع اعتبار  از   )مزاينکوتر(تحويل کاال   

 .باشدتواند در مبدأ يا مقصد حمل   ميشده تحويل کاال نقطه بازرسي، حسب شرايط توافق

ربط ابـالغ و برحـسن        خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي           

 س/١١٠٨٠٠١/.اجراي آن نظارت گردد

 

 مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت کل 

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 مرتضي ستاک آزاد اميرحسين امين

 ٣٨١٦ ٣٢١٥ ـ ٠٢

 :رونوشت
 .جناب آقاي درويشي ـ معاون محترم نظارتي بانک مرکزي، جهت استحضار .١
 .ي بانک مرکزي، جهت استحضارجناب آقاي مسگرها ـ معاون محترم اداري و مال .٢
 .جناب آقاي حبيبي ـ معاون محترم حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي، جهت استحضار .٣
 .جناب آقاي احمدي ـ دبير کل محترم بانک مرکزي، جهت استحضار .٤
 .راد ـ معاون محترم ارزي بانک مرکزي، جهت استحضار سرکار خانم کياني .٥
هاي کلي اصل   معاون محترم امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستجناب آقاي دکتر ابوالحسني هستياني ـ .٦

 . قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي، جهت استحضار٤٤
 .مديران کل محترم بانک، جهت استحضار .٧
 .مديران محترم بانک، جهت استحضار .٨
 .رساني جناب آقاي سراج ـ مدير محترم اداره روابط عمومي، جهت استحضار و اطالع .٩
 . بازرس محترم اداره کل نظارت و بازرسي بانک و بيمه سازمان بازرسي کل کشور، جهت استحضار ـنژاد جناب آقاي ايران .١٠
 .جناب آقاي فريادرس ـ سرپرست محترم گروه حسابرسي پولي و بانکي ديوان محاسبات کشور، جهت استحضار .١١
 .سمي، جهت استحضارآرايي ـ دبير محترم جامعه حسابداران ر جناب آقاي ملک .١٢
 .پور ـ مديرعامل محترم سازمان حسابرسي، جهت استحضار جناب آقاي سهيلي .١٣
 .هاي خصوصي، جهت استحضار کانون بانک .١٤
 .ها، جهت استحضار شوراي هماهنگي بانک .١٥
 .گروه مطالعاتي حسابداري مالي، جهت درج در سوابق .١٦

 ميرعمادي: اقدام کننده




